
„A fényt nem lehet megvilágítani.”
Néhány gondolat Anyák Napjára

Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút
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Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben

Milyen gazdag érzelmi palet-
tát foglal magába a május hó-
napot nyitó és záró ünneppár: 
május első vasárnapján az édes-
anyákat, nagymamákat, csalá-
dunk életünket meghatározó 
nőtagjait köszöntjük, május 
utolsó vasárnapján pedig a gye-
rekeké a főszerep. Anyák napja 
és gyereknap – ezek közé a ke-
retek közé rendeződik a tavasz 
legszimbolikusabb hónapja. Ne 
feledjük, minden anya gyermek 
is, lánya valakinek, anya és gyer-
meke kapcsolata pedig a leg-
szorosabb, emberi ésszel alig 
felfogható, lelki, mentális, testi, 
érzelmi és értelmi viszony. 

„Anyámnak nem gyújtottam 
gyertyát. A fényt nem lehet 

megvilágítani” – írja Szabó Mag-
da. A legcsodálatosabb dolog, 
ami létezik a földön, minden 
bizonnyal az anyaság. Életet 
adni, a teremtés részesévé vál-
ni nem csak szép, de nehéz is, 
ám a nehézségért mindjárt ott 
van a jutalom, a gyermeki kéz, 
amely átölel. A gyermek, akit 
az édesanya tanít meg szeretni, 
gyöngédnek lenni, bízni, aki-
nek akkor is biztonságot adhat, 
amikor minden bizonytalan, 
kétséges. Az anyai szeretet soha 
nem múlik el, soha nem lany-
hul, gyengül… Éppen olyanként 
kíséri el a gyermeket, amiként 
várta, és amiként életet adott 
neki. A gyermek az édesanyja 
által tudja meg, hogy érdemes 

rábízni az életet valakire, aki 
szeret, hogy nem az a fontos 
mit tesz le az asztalra, hanem 
ingyen tudjon szeretni, fele-
lősséget vállalni. Az édesanya 
mutatja meg a világot a kisgyer-
meknek, aki azután ezt az élet-
látást egy életre magáévá teszi, 
tehát az édesanya felelőssége 
egyben óriási felelősség is. Jó-
nak mutatja-e be a világot, sze-
rethetőnek, vagy félelmetesnek 
és rossznak? Az édesanya va-
lódi hivatása az, hogy a házból 
otthont teremt, amely otthon 
a gyermek számára a családot, 
a biztonságot, a hűséget, a bol-
dog gyermekkort jelenti. Szere-
tetközösséget teremt a családja 
számára. Anyának lenni feltétel 
nélküli ajándék. Az anyák és 
nagymamák szövetsége a család 
tartópillére. A különböző élet-
korú anyai szerepek kiegészítik 
és kisegítik egymást általuk. 

Nagyszerű az az évek óta 
tartó, a Pircsike Közművelődé-
si Egyesület által életre hívott 
rendezvény, jelesül „Az Év Édes-
anyja”, amelynek keretein belül 
általános iskolások formáznak 
szavakkal és festenek ecsettel 
portrét saját édesanyjukról. Az 
„anyaportrékat” kiállítják, felol-
vassák, díjazzák, elismerik, gála-
műsort szerveznek a legjobbak 
részvételével. Idén május 21-én, 
vasárnap, 16 órától telik meg 

a Művelődési Ház és Könyv-
tár színházterme gyermek- és 
anyazsivajjal, finoman áttetsző 
„nagymamavárakozással”. Sze-
retnénk olvasóink figyelmébe 
ajánlani egy rövid részletet 
Martinkó András nyelvész me-
moárjából, amelyet felmenői-
nek szentelt. A címe beszédes: 
Anyám egy napja. 1987-ben 
jelent meg, három évvel a rend-
szerváltás előtt. Mikor olvas-
suk, gondoljunk mi is azokra 
a felmenőinkre, akik háborúk 
és diktatúrák között is vállal-
ni merték az életet, mert él-
tet adtak nekünk: „A mintegy 
28.000 napból, melyet anyám 
élt, persze nem választhatom 
akármelyiket. Hiszen – ha nem 
tudom is elképzelni – ő is volt 
fürge gyereklányka, majd férj-
hez adandó jány, volt magát a 
tükör előtt csinosítgató, haját 
nyállal simogató menyecske, 
egy-két gyerekes fiatal anya, 
és volt a szükségtől szanaszét 
(Kanadától a Másvilágig) ra-
gadozott gyermekei nélküli 
öregasszony. 1945 után az ötven 
évnél is több bányamunkát (és 
négyéves háborús szolgálatot) 
teljesítő apámmal együtt már 
csak azt várta: mikor köszön be 
(s beköszön-e) valamelyik gyer-
meke hozzá.”
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Polgármesteri napló

Városunk önkormányzata 
első ízben 2008-ban készítte-
tett hosszas tervezőmunka után 
olyan dokumentumot (Integ-
rált Városfejlesztési Stratégiát), 
amelynek alapvető célja az volt, 
hogy a városfejlesztéssel kap-
csolatos elképzeléseink, álta-
lunk megfogalmazott koncep-
ció mentén, tervezetten történ-
jenek. A 2007–2013-as időszak 
beruházásai e dokumentum 
alapján valósultak meg, s ma 
már főleg az infrastruktúra, 
az egészségügy, az oktatás és a 
közigazgatás területén jól érzé-
kelhető változások történtek. 
Közel 5 milliárd forintnyi meg-
pályázott és elnyert támogatás 
segített céljaink megvalósítá-
sában. Az újabb tervezési idő-
szak, s az elért és megvalósult 
fejlesztési célok arra sarkaltak 
bennünket, hogy dolgozzuk át 
a már említett dokumentumot, 
aktualizáljuk azt, s fogalmazzuk 
meg a város fejlesztési stratégiá-
ját 2020-ig. Az eddigi elképzelé-
seinkből kiindulva és a jelenlegi 
adottságokat figyelembe véve 

felülvizsgálatra és összegzésre 
kerültek a célkitűzések, azok 
súlyponti elemei. Ez a munka 
2015 decemberében a lakosok-
kal történő, társadalmi egyezte-
tést követően fejeződhetett be. 
Az általunk szervezett közmeg-
hallgatáson a jelenlévők részle-
tesen megismerhették fejleszté-
si elképzeléseinket, kérdéseket 
és javaslatokat fogalmazhattak 
meg, melyek a dokumentum 
véglegesítése előtt beépítésre 
kerültek. Törekvésünk az volt, 
hogy az Integrált Települési 
Stratégiában megfogalmazott 
majdan megvalósuló céljaink, 
az EU-alapok beruházási prio-
ritásain keresztül külső forrás-
ból megvalósíthatóak legyenek. 
Célunkat röviden, a követke-
zőképpen határoztuk meg: 
„Vámospércs, mint az egyre 
erősödő mikrotérségi szerep-
körrel rendelkező versenyké-
pes, vonzó és élhető város, ahol 
legfőbb érték: az ember.” 

Ezen kívül négy stratégiai 
cél is meghatározásra került: 
1. a versenyképesség növelése, 

munkahelyteremtés, 2. modern 
és harmonikus városközpont 
kialakítása, 3. korszerű humán 
közszolgáltatások, 4. élhető la-
kóterületek, felzárkózó szegre-
gáció. Hosszas előkészítő mun-
kát követően tavaly megjelen-
tek az első pályázati kiírások is, 
leghamarabb a Terület és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) pályázatai kerültek 
benyújtásra. A TOP elsődleges 
célja a térségi, decentralizált 
gazdaságfejlesztés, ezáltal a 
foglalkoztatás növelése, a mun-
kavállaló lakosság helyben bol-
dogulásának biztosítása. Vala-
mennyi prioritása, intézkedése 
közvetlenül vagy közvetetten 
hozzájárul ehhez a célhoz. 

A TOP elsősorban az ön-
kormányzatok fejlesztéseihez 
biztosít forrásokat, az önkor-
mányzatok gazdaságfejlesztési 
és azzal összefüggő város- és 
településfejlesztési akcióit tá-
mogatja. Az ország megyéi kö-
zötti forráselosztást követően 
kiderült, hogy a Hajdú-Bihar 
megye települései által megfo-
galmazott, s az említett célokat 
szolgáló elképzelések meg-
valósítására közel 50 milliárd 
forint áll rendelkezésre. Ezért 
a forrásért versengett a megye 
82 települése, hisz a cél az volt, 
hogy a legkisebb település is ré-
szesüljön ebből a keretösszeg-
ből. Vámospércs, hat pályázatot 
adott be, s az elmúlt héten, első 
körben meghozott döntések 
alapján eddig a következő for-
rásigényink nyertek támoga-
tást: 

Önkormányzati épüle-
tek energetikai fejlesztése 
(TOP-3.2.1-15): A projekt során 

a Béke u. 1. szám alatt található 
Polgármesteri Hivatal épüle-
tére 15 kW, az Iskola u. 1. szám 
alatt található Általános Iskola 
főépületére 50 kW, a Nagy u. 6. 
szám alatt lévő Központi isko-
la épületére 7 kW, míg a szin-
tén ezen a címen lévő Dombi 
iskola épületére 24 kW, az Is-
kola u. 4. szám alatt található 
óvoda épületére pedig 17 kW 
teljesítményű napelem rend-
szer kerül kiépítésre. Mindösz-
szesen 113 kW teljesítményű 
megújuló energia felhasználási 
(napelemrendszer) beruházása 
történik. A pályázatot a Magyar 
Államkincstár Hajdú-Bihar Me-
gyei Igazgatóság vezetője brut-
tó 64.575.040 Ft összegű támo-
gatásra érdemesnek ítélte.

A Szociális Szolgálta-
tó Központ fejlesztése 
Vámospércsen (Szociális 
alapszolgáltatások infrastruk-
túrájának bővítése, fejlesztése 
– TOP-4.2.1-15): Az épület meg-
közelítőleg 137,78 m2 terület-
tel bővülne, továbbá az udvari 
részen létesülne egy pavilon, 
amely a szabadtéri programo-
kat biztosítaná. A tervezett épü-
letszárnyban kialakításra kerül-
ne az idősek életkörülményeit 
javító rekreációs tornaszoba, 
az ehhez szükséges szer-raktár, 
öltözők, WC-helyiségek, orvosi 
szoba, iroda és közlekedő tér. 
A projekt keretében egy Fiat 
Ducato 3.3 t 2,3 Multijet 150 Le 
MH2 Combinato (szállítható 
személyek száma 8+1 fő) jár-
mű is beszerzésre kerülne. A 
projekt teljes költsége: bruttó 
45.801.490 Ft. A pályázatot a Ma-
gyar Államkincstár Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatóság vezetője 

bruttó 40.080.000 Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte. 
Itt van nem elszámolható költ-
ség is, mely bruttó 5.721.490 Ft.

Városi környezetjavító 
intézkedések és gazdaságfej-
lesztési beavatkozások meg-
valósítása Vámospércsen 
(Zöld város kialakítása – TOP-
2.1.2-15): Az Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégiával 
összhangban a projektben ne-
vesítve vannak mind a városi 
és stratégiai szintű, mind a 
városrészek és akcióterületek 
célkitűzései. Közülük az aláb-
biak eléréséhez járulnak hozzá 
a tervezett beavatkozások: 1. 
stratégiai cél: versenyképesség 
növelése, munkahelyteremtés, 
gazdaságélénkítő beavatkozás: 
piac megújítása, bővítése. 
2. stratégiai cél: modern és har-
monikus városközpont kialakí-
tása: zöldfelület-fejlesztések: 
Béke utca 2. sz 
alatti Művelődési 
Ház melletti park, 
Marinka Jóléti 
park, zöldfelület 
elérést szolgáló 
útfejlesztés. 3. 
stratégiai cél: kor-
szerű humán köz-
szolgáltatások: 
Művelődés Ház 
megújítása, bő-
vítése. Támoga-
tás összege: brut-
tó 460.000.000 Ft 
Mivel a teljes meg-
valósítási összeg, 
bruttó 800 millió 
Ft lenne, ezért 
kifogással élünk 
a döntéssel szem-
ben. Ha ez siker-

telen lenne, akkor pedig mást 
forrást keresünk terveink teljes 
megvalósítása érdekében.

ASP pályázat: ASP rend-
szerhez való csatlakozásunkról 
is beszámolhatok. Támogatás 
összege: bruttó 7.000.000 Ft. 
Támogató: az Európai Uniós 
Fejlesztések Koordinációjáért 
Felelős Helyettes Államtitkár 
- az irányító hatóság vezetője – 
Miniszterelnökség.

A további bírálatok sikeres-
ségében bízva örülünk az eddig 
elnyert forrásoknak, amelyek 
összértéke több mint 650 mil-
lió Ft. Megköszönöm minden 
pályázati tevékenységben részt 
vevő munkatársam igyekeze-
tét, elkötelezettségét, Önöket, 
itt élő embereket pedig arra 
kérem, osztozzanak sikereink-
ben, s lehetőségeikhez mérten 
támogassák azokat!

Vámospércsi Téka
Várostörténeti ismertető 

írásokkal új rovatot indítunk a 
Vámospércsi Hírekben. Májusi 
számunktól kezdve rövid, a hely 
szelleméről és alakulástörté-
netéről valló összefoglalókban 
szeretnénk bemutatni egy-egy 
városunkhoz kötődő történel-
mi eseményt, híres személyt, 
jellegzetes épületet, emlékmű-
vet. Elsőként arról olvashatunk, 
honnan, hogyan és miből szár-
mazik városunk elnevezése. 

Belperch, Zegun de Perch, 
Perch, Peerch, Vámospercsh, 
Pércs, Vámos-Pércs, Wámos-
Perch, Hajdú Vámospércs, 
Vámospércs – évszázados sor-
minta. De vajon honnan is szár-
mazik városunk elnevezése? 
És mikor bukkan fel először az 
egykori összefüggő erdővidék 
szívében emberi település az 
írott nyomok tükrében?

Városunk először a váradi 
püspökség 1291–1294 közötti-
re keltezett tizedjegyzékében 
fordul elő Belperch néven – 
gondoljunk bele, ennek több 
mint hétszáz éve! A nyelvészeti 
kutatások szerint a „Bel” előtag 

az „irtvány, tisztás” jelentésű 
szláv eredetű szóból származ-
tatható (például ugyanerre a 
formára lehetünk figyelmesek 
a Bélmegyer, Monosbél típusú 
helynevekben). A Pércs utótag 
alapja egy, a régi magyar nyelv-
ben ismert „Pér” személynév 
„cs”-kicsinyítő képzős válto-
zata. Feltételezhetően a latin 
Petrus-ból közvetítéssel került 
a magyarba. Valószínűleg a bir-
tokosáról nyerte nevét mind-
egyik Pér, Pércs névtípusú falu, 
jellemzően a 13. század előtt.

Vámospércs második előfor-
dulása Zegun de Perch formá-
ban azonosítható. A „Zegun” a 
12. század elejétől ismert Sze-
gény (Zegen, Scegun, Scegyun, 
Scegen) személynév, szintén a 
birtokosra utalhat.

Ezt követően évszázadokon 
keresztül a Pércs név használa-
ta kereshető vissza a források-
ban. A „Vámos”, „Wámos” meg-
különböztetés a 15. század után 
jelentkezik, habár a település – 
oklevelekkel bizonyítható mó-
don – már 1338 előtt vámszedő 
hely (!) volt.



Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2017. április 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 148 732
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 139 632
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs Pacsirta u. 16. 59 330
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 57 800
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 509 150
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 148 643

Összesen: 2 674 287

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2017. április 30-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Kacur Termelő Kft.
“Kényszertörlés 
alatt“

24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 257 050

Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 999 656 
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 110 513
Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Zsofám Kft. “Felszá-
molás alatt“ 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 5 395 062 

Házasságkötés:

Csuth sándor és simon Anett máriA

szAbó János és serbán zsuzsA

nAgy mélykuti ákos és bAlogh máriA

kováCs szilárd és nAgy edit veronikA

Akik már nincsenek közöttünk:

tóth imre

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Dupla építési telek 2000 m2,
Hyundai kisteherautó műszakival eladó.

48-as út mellett telephely kiadó.
Érdeklődni Vámospércs, Bocskai kert 2 sz. alatt lehet személyesen

2017. április

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2017. április 26. napján rendes ülést tartott, me-
lyen a következő döntéseket hozták a képviselők:

pályázat kerül benyújtásra az önkormányzati feladatel-•	
látást szolgáló fejlesztések támogatására – Hajnal utca felújí-
tása,

a Pacsirta utcán az 1990-es években megépült – magán-•	
ingatlanokat érintő – szennyvízhálózat esetében szolgalmi 
jog kerül bejegyzésre az Önkormányzat javára. A geodéziai 
munkarészek elkészítésére Munkácsi István földmérő szak-
mérnököt bízza meg az Önkormányzat,

az Önkormányzat bruttó 8.000.000 Ft összegért megvá-•	
sárolja a Vámospércs, Móricz Zsigmond utca 1. szám alatti 
ingatlant,

módosítják a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei •	
Egyesülete 2016. évben megkötött támogatási megállapodá-
sát,

elfogadják az Ecoeline Zrt. és BDL Környezetvédelmi •	
Kft. konzorcium által készített önkormányzati tulajdonú – 
szennyvíz – víziközmű rendszerhez tartozó tárgyi eszköz ál-
lományról készült közművagyon értékelési szakvéleményt

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Ismét a talajterhelési díjról

2015. október 27. napján sikeresen befejeződött Vámospércsen 
és Nyírmártonfalván a szennyvízhálózat kiépítése és a két te-
lepülés határán az új tisztítótelep megvalósítása. 
A támogatás elnyerésének egyik feltétele az volt, hogy a ki-
vitelezési munkálatok befejezésének évében (2015-ben) a 
hálózatra való rákötés aránya elérje a 75%-ot, az 5 éves 
fenntartási időszak végére pedig a 92%-ot. Ezen vállalások 
nem teljesítése szabálytalansági eljárás lefolytatását, az el-
várt célértékhez képesti nem teljesítés mértékétől függően, 
akár a támogatás részleges vagy teljes mértékű visszavonását, 
visszafizetését eredményezheti.
Mindannyiunk érdeke, hogy ilyen szankció(k) alkalmazására 
ne kerüljön sor, ezért arra kérem a lakosságot, hogy mielőbb 
csatlakozzanak a hálózatra, mert a jelenlegi rákötési arány a 
TRV Zrt. tájékoztatása alapján – a két település tekinte-
tében – nagyságrendileg 76 %-os.
A februári újságban megjelent, hogy azok az ingatlan tulaj-
donosok, akik 2017. április 15-ig nem kötnek rá a szennyvíz-
hálózatra, azoknak a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény, valamint a Képviselő-testület 15/2015. 
(XI.25.) számú rendelete alapján talajterhelési díjat kell 
adók módjára megfizetni.
A talajterhelési díj mértéke: 
a) vízórával rendelkező ingatlanok esetében: éves vízfo-

gyasztás (m3) x 2.400 Ft
pl.: egy 4 tagú család esetében: éves vízfogyasztás: 120 m3 
x 2.400 Ft = 288.000 Ft

b) vízórával nem rendelkező ingatlanok esetében naponta 
0,03 m3 ivóvízfogyasztást kell alapul venni, így az éves díj: 
0,03 m3 x 365 nap x 2.400 Ft

Az így kiszámolt talajterhelési díj csökkenthető a számlával 
igazolt, év közben elszállított szippantott szennyvíz mennyi-
ségével.
Az időközben beérkezett talajterhelési díj megfizetése alóli 
mentességi kérelmek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban 
van. A felülvizsgálatot a TRV. Zrt. végzi. Az üzemeltető cég 
adatszolgáltatása után tud az önkormányzat határozatot hozni 
a talajterhelési díj megfizetése alóli mentességekről. 2017. má-
jus 31. után nem tudunk ilyen kérelmeket elfogadni.
Azok a tulajdonosok, akiknek a hálózatra csatlakozással kap-
csolatban műszaki problémájuk adódik, a szolgáltató TRV ZRT 
munkatársától - Rozgonyi Attilától, telefonszáma 06-70/903-
3591 - kérhetnek segítséget.

Ménes Andrea
polgármester

Csapadékvíz elvezetésének helyes módja

Az útfelújítási munkálatokhoz kötődő helyszínelésnél a 
Vámospércsi Önkormányzat azt tapasztalta, hogy az ingatlan-
tulajdonosok nagy része az épületek csapadékvizét szabály-
talanul a közterületre (utcákra) vezetik ki. Ez elmondható 
Vámospércs valamennyi utcájára. Az így szabálytalanul kive-
zetett csapadékvíz nagymértékben hozzájárul a belterületi 
földutak kátyúsodásához, és esőzés esetén a nehezen járható-
sághoz. Ezért az Önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az épületeik csapadékvizét „Az országos településrendezési 
és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 47. §-a alapján a törvényben meghatározott módon 
szikkasszák. A jogszabály kimondja, hogy azokon az utcákon 
ahol az út rendelkezik vízelvezető árokkal az ingatlan tulaj-
donos az önkormányzat hozzájárulásával a törvény szerint a 
járda alatt megfelelő műszaki megoldással a csapadékvizet az 
árokba vezetheti. Ahol vízelvezető árok nincs kiépítve ott az 
ingatlan tulajdonos a saját ingatlanán köteles elszikkasztani 
a csapadékvizet (meglévő akna, szikkasztó akna, szikkasztó 
gyűrű segítségével vagy más technikai megoldással). Az ön-
kormányzat az ingatlantulajdonosoknak a megfelelő megol-
dás elvégzésére 2017. június 30-ig ad haladékot. A megadott 
határidőt követően a munkák elvégzését az Önkormányzat 
ellenőrizni fogja, és akik a felhívás ellenére sem tesznek ele-
get az előírásnak, azokkal szemben eljárást kezdeményez.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

TóTh Imre

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

– A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei –

2017. március 21-én lezárult a Tiszta Udvar Rendes Ház verseny. 
A győztesek Jónás Katalin, Tejfel György, Jónás Róbert lettek, 
akik tujafát és kerti szerszámokat kaptak. A verseny további 
résztvevőit tujafával jutalmaztuk.

 A 2017-ben a 8. osztályos roma tanulók  ismét támogatást kap-
nak: 12 fő részesül ballagási ruhában. A legjobb tanulókat ki-
tüntetésben részesítjük. 

Kállai Gergőné
elnök

Talentumom megőriztem,
gyarapítottam

Vámospércs Városi Önkormányzat 2017-ben is kitüntető díjak 
adományozásával kívánja méltó módon kifejezésre juttatni 
elismerését, nagyrabecsülését és köszönetét mindazoknak, 
akik a helyi közügyek valamely területén (egészségügy, gazda-
ság, kultúra, oktatás, sport) kimagasló teljesítményt nyújtot-
tak, illetve a település érdekében több éven át kiemelkedően 
munkálkodtak, tevékenységükkel hozzájárultak Vámospércs 
szellemi és anyagi értékeinek gyarapodásához, hagyományai-
nak megőrzéséhez. Érdemeiket a képviselő-testület az utókor 
számára megörökíti és a jövő nemzedékék elé példaképül ál-
lítja. A díj további célja, hogy az elismerés révén hozzájáruljon 
a kulturális, oktatási, gazdasági, egészségügyi élet résztvevői-
nek szakmai munkájához és fejlődéséhez, valamint bizalmat 
és bíztatást közvetítsen az emberek mindennapi életéhez.
A kitüntető díjak adományozása a képviselő-testület hatáskö-
rébe tartozik. A határozatot minősített többséggel kell meg-
hozni. A díjak adományozására javaslatot tehetnek: a képvi-
selő-testület tagjai, a képviselő- testület bizottságai, az önkor-
mányzati intézmények vezetői, a városban működő társadalmi 
és gazdálkodó szervezetek. A javaslattételt az adományozást 
megelőzően legalább 15 nappal a polgármesternek kell meg-
küldeni, aki azokat a képviselő-testület elé terjeszti az illetékes 
bizottságok véleményével együtt.
Díjak az alábbi kategóriákban adományozhatók:

Vámospércs Oktatásügyéért Díj•	  adományozható 
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik munkássá-
guk, felkészültségük alapján élen járnak a hatékony pedagó-
giai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint 
megtartásuk példamutató mind a közösségi, mint a magán-
életben, és aktívan részt vesznek a település közösségi mun-
kájában.

Vámospércs Városért Kitüntető Díj•	  adományozha-
tó azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik, 
illetve amelyek közéleti tevékenységükkel, társadalmi aktivi-
tásukkal nagyban hozzájárultak a város gazdasági és szellemi 
gyarapodásához

Vámospércs Sportjáért Díj: •	 adományozható azoknak 
a személyeknek, akik kimagasló sport eredményeket értek el, 
vagy a sport szervezése területén kimagasló tevékenységet vé-
geztek.

Vámospércs Egészségügyéért Díj:•	  adományozha-
tó azon egészségügyben dolgozó személyek, szervezetek és 
közösségek számára, akik/amelyek az egészségügy területén 
hosszú időn át kifejtett, kimagasló munkásságukkal, mara-
dandó alkotásukkal, tudományos kutatói tevékenységükkel 
különösképpen hozzájárultak a város egészségügyi életének 
fejlődéséhez.

Vámospércs Közművelődéséért Díj•	  adományozható 
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő 
eredményt értek el a Város közművelődési területén, a köz-
művelődésért végzett munkában, a közművelődés korszerű 
formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosítá-
sában, valamint a közéletben való részvételükkel, társadalmi 
aktivitásukkal kitűnnek.

Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj•	  adomá-
nyozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, őster-
melőknek, egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak, 
egyéb vállalkozási formákban működőknek, akik/amelyek az 
élet számos területének egyikén olyan kimagasló, példaértékű 
munkát folytatnak, mellyel jelentős mértékben hozzájárulnak 
a lakosok életminőségének növeléséhez, a város jó hírének 
öregbítéséhez.

MegeMlékezés

MARáZI LAjOSNé SZ. BODNáR IRéN
halálának 3. évfordulója

és anyák napja alkalmából

Csillag volt mert, Szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él, és örökké ott marad.

Szerető férje, lánya és családja



A Vámospércsi Mátyás Ki-
rály Általános Iskola és AMI 
Búzavirág Gyermekkarának, 
polgármesterünk Ménes 
Andrea kezdeményezésére, a 

jótékonysági bál bevételéből 
lehetősége van egy karácso-
nyi énekekből álló lemezfel-
vételre. Ezt a lehetőséget a 
gyerekek és jómagam is na-

gyon megtisztelőnek érezzük 
és igyekszünk méltónak lenni 
a felkérésre.

A felvételt megelőző mun-
ka igen sokrétű volt. Komoly 

jogi, szakmai és szervezési 
feladatokat kellett viszonylag 
rövid idő alatt elvégezni. A te-
endők megoldásában nagyon 
sokat segített iskolánk igazga-
tónője Mészárosné Oláh Róza, 
a Művelődési Ház és Könyvtár 
vezetője Diósné Kozma Erzsé-
bet, kolléganőim Kelemenné 
Hajdó Mária, Kovácsné Nagy 
Anikó és Szentjóbi Marianna 
tanárnők és Kelemen Bíborka 
joghallgató.

A készülő zenei kiadvány 
címét az Abigél c. musical-
ből énekelt Karácsonyesti 
dal egyik sora ihlette: „Ün-
nepre hív a dal”. A CD-nek 
három része lesz. Az elsőben 
karácsonyi népénekek, a má-
sodikban egyházi énekek és 
kórusművek, a harmadikban 
kedvenc könnyűzenei kará-
csonyi énekeink lesznek majd 
hallhatóak. A részeket egy-egy 
szép idézet vezeti be, melye-
ket Pólyik Ágota 8.a osztályos 

tanulónk fog elszavalni.
A zenei alapok elkészíté-

sében a debreceni Kodály 
Zoltán Zeneművészeti Szak-
gimnázium tanárnője Vasné 
Katona Adrienne és tanítvá-
nyai, valamint Tanka Ákos 
egyetemi hallgató működnek 
közre. A hangfelvételt Hauck 
Mátyás hangtechnikus fogja 
elkészíteni, aki már az elmúlt 
hetekben felvette a hangsze-
res kíséreteket. Kórusunk 
hangfelvételének ideje 2017. 
május 13. és 20. A CD elkészü-
lésének várható ideje ez év 
júliusa.

A gyerekek igen sok pró-
bán vannak túl és egészséges 
izgalommal várják a stúdiófel-
vétel különleges, megismétel-
hetetlen élményét. A kórus-
éneklés hihetetlenül erősíti a 
közösségtudatot, az egymásra 
figyelést, az összetartozás él-
ményét. Egy ilyen különleges 
felkérés, feladat ezt csak to-

vább mélyíti. A felvétel idejére 
néhány volt énekkari társunk 
is visszajön énekelni, akiknek 
a mai napig sokat jelent az 
éneklés. Természetes, hogy 
a sok próba és elvárás miatt 
vannak nehezebb pillanataink 
is, de ha ezután valami szépen 
megszólal, összecseng, azt 
jelzi, hogy nem hiába dolgoz-
tunk annyit.

Sok-sok gyermek és felnőtt 
közös munkája a készülő CD-
lemez. Köszönöm mindazok-
nak, akik segítik és támogatják 
munkánkat. A köszönet a szü-
lőknek is szól, akik a felvétel 
idejére a családi programot a 
kórus feladatához igazítják. 
Bízom abban, hogy az elkészü-
lő CD olyan érték lesz, mely 
mindenkinek örömteli perce-
ket szerez.

Ráczné Stummer Ibolya
kórusvezető

Készül a Búzavirág Gyermekkar CD kiadványa!

A Vámospércsi Bocskai SE 
a hajdú-bihari Megye Kupa 
2017-es sorozatában tizen-
hat csapat közül, megyei  II. 
osztályú csapatként, beju-
tott a legjobb négy közé! 
Az első mérkőzésen, Egyek 
SBSE csapata ellen  nyertünk 
idegenben 0–3-ra, Kolompár 
Krisztofer, Kovács György és 
Kiss Imre góljaival, ezt köve-
tően hazai pályán, a megyei  I. 

osztályban szereplő Kabai Me-
teorit SE csapatát győztük le 
2–1 arányban, Kovács György 
és Kolompár Krisztián góljai-
val. 

A legjobb négy között, a dön-
tőbe kerülésért a szintén me-
gyei I. osztályú Hajdúsámson 
TTISZE-vel  mérkőztünk meg  
hazai pályán,  2–4-es  vere-
séget szenvedve.  A másik 
párharc (Tiszacsegei VSE–

Sárrétudvari KSE) a sárrétud-
variak győzelmét hozta. Így a 
Bocskai SE a tiszacsegeiekkel 
a harmadik/negyedik helyért 
játssza a sorozat utolsó mér-
kőzését.

„A csapat nagyon motivált 
mivel előreláthatólag  a Megye 
Kupa helyosztó mérkőzései a 
Nagyerdei Stadionban lesz-
nek megrendezve” – tudtuk 
meg Oláh Sándor edzőtől.

A döntő kapujában

Május 5-én, pénteken a 
Szociális Szolgáltató Központ 
Nappali Klubja egynapos ki-
rándulást szervezett tagjai és 
az intézmény dolgozói részé-
re. A 45 fős autóbuszos útra 
annak beteltéig – ami rövid 
idő alatt megtörtént – a város 
lakói is jelentkezhettek.

Első állomásunk a szerencsi 
Rákóczi-vár volt, ahol a „Rákó-
czi Zsigmond és kora” című 
kiállítást, valamint egy cso-
dálatos képeslapgyűjteményt 
tekinthettünk meg. A várat 
övező gyönyörű parkot kihasz-
nálva fényképezkedtünk és 
kellemes sétát tettünk. A rene-
szánsz stílusú vár Vámospércs 
számára is tartogat szép em-

lékeket, hiszen 1605-ben itt 
tartották azt az országgyűlést, 
ahol Bocskai Istvánt Magyar-
ország fejedelmévé választot-
ták. Szerencsről persze nem 
távozhattunk a híres szeren-
csi csokoládébolt felkeresése 
nélkül, ahol az ember a bőség 
zavarától alig tudott választa-
ni a sok finomságból. A helyi 
Sörház Étteremben elfogyasz-
tott ebéd után Mádra indul-
tunk, ahol az 1795-ben épült 
világhírű zsinagóga és a hoz-
zá tartozó rabbi-ház nyújtott 
felejthetetlen élményt. Kö-
vetkező állomásunk Monok 
volt. Megrendülten léptük át 
annak a szobának a küszöbét, 
ahol 1802. szeptember 19-én 

megszületett Kossuth Lajos. 
Az emlékház megtekintése 
végén egy Kossuth-nótát is el-
énekeltünk a nagy államférfi 
tiszteletére. Végezetül Tokaj-
ban rövid szabad programra 
nyílt lehetőség. Voltak, akik 
sétálgattak a pincékkel tűzdelt 
hangulatos kis utcácskákban, 
míg mások fellépcsőztek a Ti-
sza és a Bodrog összefolyása 
feletti kilátóhoz, de az biztos, 
hogy egy kis jó tokaji bor nél-
kül senki sem tért haza!

Polgárné Nagy Elvira
klubvezető

Kirándulás a „Hegyalja kapujában”
és környékén

Papp Dávid, városunk 
tehetséges fiatalja rend-
kívüli eredményt ért el az 
Országos szakma kiváló 
Tanulója Versenyen április 
25-26-án. A Nemzetgazda-
sági Minisztérium és a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara által meghirdetett 
versenyen több fordulón 
keresztül kellett a jelent-
kezőknek bizonyítaniuk a 
szakmai felkészültségüket 
elméletben és gyakorlat-
ban egyaránt. Az országos 
verseny végső fordulója 
után Dávid a dobogó leg-
magasabb fokára állhatott. 
élményeiről és az aszta-
los mesterséghez fűződő 
szeretetéről kérdeztük a 
győztest.

Vámospércsi Hírek: Ho-
gyan jelentkeztél az Országos 
Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyre, milyen akadályokat 
kellett leküzdened ahhoz, 

hogy a döntőbe juthass?
Papp Dávid: A tanulmá-

nyaim és gyakorlati hozzáál-
lásom alapján az iskola bene-
vezett az Országos Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyre. 
A verseny három fordulóból 
állt. Az első megmérettetésre 
január 3-án került sor a Haj-
dú-Bihar megyei Iparkamara 
szervezésében, ahol egy írás-
beli feladatsort kellett meg-
írni. Az itt elért eredmények 
alapján, aki a 60%-ot teljesí-
tette tovább jutott az elődön-
tőbe. Ez a második forduló a 
Budapesti KSzC Kaesz Gyula 
Faipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájában volt, 
ami egy szóbeli és egy gyakor-
lati vizsgatevékenységből állt. 
Itt egy szerszámos ládát kellett 
elkészíteni és szintén 60%-os 
teljesítést kellett elérni, ami 
nagy örömömre sikerült, így 
bejuthattam a döntőbe.

V. H.: Hogyan zajlott a ver-
seny utolsó fordulója?

P. D.: A végső megméret-
tetés április 25-26. között volt 
megrendezve a Budapesti 
Hungexpo területén. Ezen a 
kétnapos eseményen, egy fali 
polc elkészítése volt a feladat. 
Az első napon az ünnepélyes 
megnyitót követően 5 aszta-
los versenytársammal megha-
tározott ideig dolgoztunk. A 
második napon folytattuk a 
versenyfeladatot, amit a vizs-
gabírák által meghatározott 
ideig be kellett fejezni. Időbe 
számítva 10 óra állt a rendel-
kezésünkre. Az eredmény-
hirdetésre csak a harmadik 
napon kerülhetett sor, amikor 
is izgatottan vártuk 41 szak-
ma díjazottjainak névsorát. A 
pontszámaim és az elkészített 
munka alapján engem hívtak 
a dobogó legfelső fokára, így 
megszereztem az aranyérmet. 
Az első hely megszerzésével 
mentesültem a szakmunkás-
vizsgák alól, valamint meghí-
vást kaptam a Parlamentbe 

május 26-án egy ünnepélyes 
díjátadásra, aminek nagyon 
örülök.

V. H.: Honnan a fa szerete-
te és a szakma iránti érdek-
lődésed, elkötelezettséged? 
Milyen tárgyakat készítesz 
szívesen?

P. D.: Édesapám évek óta 
asztalosként dolgozik saját vál-
lalkozásában Vámospércsen, 
így adott volt a fa szeretete, hi-
szen gyerekkorom óta ebben 
nőttem fel. A fával való munka 
tükrözheti az ember kreativi-
tását és a természethez fűző-
dő szeretetét. A fa egy meleg 
tapintású, könnyen és szinte 
bármilyen módon megmun-
kálható anyag, éppen ezért a 
tömörfa-megmunkálás min-
den területét kedvelem. Eddi-
gi munkáim közé tartoznak a 
kis lőcsös szekerek, polcok, 
virágtartók, komódok, gyer-
tyatartók, kerítések.

V. H.: A szakmunkásvizsga 
sikeres megszerzése után mik 

a terveid? A fa megmunkálá-
sa mellett mivel foglakozol 
még szívesen?

P. D.: Jelenleg a DSZC 
Povolny Ferenc Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolájában folytatom 
tanulmányaimat, ahol az asz-
talos szakmát 3 éve tanulom 
már. A terveim a jövőre nézve: 
szeptembertől elkezdeni a 2 
éves érettségi képzést majd 
ezt követően az iskolában foly-
tatva szeretném megszerezni 
a faipari technikus szakmát. 
Nagyon szerencsésnek mond-
hatom magamat, mivel olyan 
szakmát választottam, amit 
hobbiként is csinálhatok, de 
ha akad egy kis szabadidőm, 
akkor azt horgászattal töltöm.

Szeretném megköszönni 
mindazok segítségét és támo-
gatását, akik mellettem álltak 
ezen a rangos versenyen!

Szakma Sztár
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Majális, két keréken
Városunk lakói közül jó né-

hányan döntöttek úgy, hogy a 
munka ünnepén, egyben Ma-
gyarország Európai Unióhoz 
való csatlakozásának tizenhar-
madik évfordulóján, aktív ki-
kapcsolódással töltik a napot 
és ennek megfelelően korai 
időpontra állítják ébresztő-
óráikat. Ugyanis kilenc órakor 
startolt el a Művelődési Ház 
és Könyvtár előtti placcról 
a kerékpárosok menete, Mé-
nes Andrea polgármester és 
Huszti János alpolgármester 
vezetésével. Az égiek kegye-
sek voltak a résztvevőkhöz, a 
hosszú és nehéz tél, valamint 

a szeszélyes tavasz után nyá-
rias meleget hoztak el erre 
a napra, így nem meglepő, 
hogy a város lakosságának 
szinte valamennyi nemze-
déke képviseltette magát a 
túrán. A legfiatalabb résztve-
vő, Oláh Zselyke, alig múlt 
másfél éves, a rangidős, Tóth 
Sándorné, Erzsi néni pedig 
évek óta példamutatóan bizo-
nyítja: akarattal, kitartással és 
örökifjú kedvvel könnyedén 
teljesíteni tudja a mintegy 20 
kilométeres távot. A kerékpá-
ros különítmény tagjai a nyír-
ábrányi határátkelő melletti 
emlékműnél – ami Magyar-

ország és Románia európai 
integrációs szövetségének 
állít mementót – elhelyezték 
az apró uniós zászlókat. Ha-
zafelé gyorsabban telik az út, 
tartja a mondás, hamarosan 
pedig oda-vissza (mégpedig 
Debrecentől egészen a hatá-
rig) kényelmesen kerekez-
hetünk. Jó hír a biciklisek 
számára: nem csupán a 48-as 
számú főút esik át teljes reha-
bilitáción, hanem megépül 
– mintegy 30 km hosszan – a 
kerékpárút is. Idézhetjük Jack 
Kerouac, amerikai írót: „Úton 
lenni boldogság”.

Döbrögi vitte a prímet!

Versmondással is dicsérd!

A Fintorgó Gyermek Szín-
játszó Csoport – amelynek 
műsorai évek óta színesítik 
a városi rendezvényeket – 
Lúdas Matyi című előadása 
bronz minősítésben része-
sült a XXVI. Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínját-
szó Találkozó Hajdúnánáson 
megrendezett, megyei fordu-

lóján. A Somogyi László Gá-
bor studírozta Fintorgó áp-
rilis 29-én lépett fel a világot 
jelentő deszkákra, 17 további 
csapat társaságában (például 
Balmazújváros, Debrecen, 
Ebes, Egyek, Hajdúdorog, 
Monostorpályi, Tiszavasvári 
színjátszó műhelyeivel mér-
ték össze tudásukat, színpadi 

tehetségüket). Nagy öröm, 
hogy a legjobb alakítás kü-
löndíját a Fintorgó oszlopos 
tagja, a Döbrögi földesúr ka-
rakterét élvezetesen megele-
venítő Szilágyi Ádám kapta! 
A bronz minősítéshez és az 
egyéni díjhoz szeretettel gra-
tulálunk!

Április 22-én került meg-
rendezésre a „Kertész leszek, 
fát nevelek” József Attila-sort 
címéül választó városi szava-
lóverseny. Idén huszonnyolc 
induló mérte össze tudását, 
négy életkori kategóriában. 
A zsűri tagjai – Dánielfy Zsolt 
zsűrielnök, a Csokonai Szín-
ház színművésze; Lehóné 
Szőke Irén tanítónő; Porczió 
Veronika irodalomtörténész 
és Somogyi László Gábor 
képzőművész, a Fintorgó 
Gyermek Színjátszó Csoport 
vezetője – a versválasztás, a 
beszédtechnika és megfor-
málás, valamint a művészi 
teljesítmény szemponthár-
masát figyelembe véve pon-
toztak. Az indulók közül jó 
néhányan – a versenykiírás 
ajánlatát megfogadva – Arany 
János ismert és felfedezésre 
váró költeményei közül vá-
lasztottak maguknak verset, 
de a gazdag felhozatalban 
elhangzottak Kányádi Sán-
dor, az érmihályfalvai szüle-

tésű Zelk Zoltán, továbbá a 
néhány hete Vámospércsen 
vendégeskedő Nyulász Péter 
írásai is. 

A zsűri döntésének értel-
mében az alábbi tanulók ér-
tek el helyezéseket:

1–2. évfolyam: I. helyezett: 
Szabó lili, II. helyezett: 
Krek Patrícia és lukács 
Edina, III. helyezett: Máthé 
Rebeka, különdíj: Balogh 
Nóra és ludmann luca.

3–4. évfolyam: I. helyezett: 
Karacs Zsófia, II. helyezett: 
Petruska Kristóf, III. helye-
zett: Plavecz Kincső.

5–6. évfolyam: I. helyezett: 
Ács Panna, II. helyezett: la-
katos Krisztina, III. helye-
zett: Eduár Patrícia.

7–8. évfolyam: I. helyezett: 
Deák Zsuzsanna, különdíj: 
Menyhért Eugénia.

DENIZ-ből dől majd a szöveg a III. Vámospércsi Hajdú Napokon!
DENIZ, a magyar zenei 

élet különleges színfoltja, 
egyike azoknak az előadók-
nak, akik ingyenes nagykon-
certet adnak városunkban. 
Hiteles példája annak, hogy 
egy kazincbarcikai lakótelepi 
kisszobából sem lehetetlen 

eljutni az országos ismert-
ségig kellő alázattal és kitar-
tással. Tartalmas szövegeivel 
kortól és nemtől függetlenül 
éreznek együtt tízezrek, bi-
zonyíték erre többek közt a 
rengeteg „DENIZ-idézetes” 
tetoválás és iskolai tabló. 2012 

óta több dala (Egyetlen, Cso-
da, Holnapután, Sehogysejó, 
Halhatatlanok, Veled) vezette 
a zenetévék és rádiók toplis-
táit (Viva TV, Music Channel, 
Petőfi Rádió, Class FM). A 
New Level Empire zenekar-
ral közösen készült Valahol 

című dal 2016 legjátszottabb 
magyar dala volt. Kétszeres 
Fonogram-díjas előadó (2014, 
2016) és hétszeres jelölt. 
2016-ban a Magyar Olimpiai 
Bizottsággal együttműköd-
ve írt dalt olimpikonjaink és 
paralimpikonjaink tisztele-

tére Halhatatlanok címmel, 
amelynek videoklipjében 
több olimpiai bajnokunk is 
szerepel. A dal az olimpiko-
nok eskütételén debütált 
a Művészetek Palotájában. 

DENIZ minden nagy hazai 
fesztiválon zenélt már. Da-
lai közel 40 millió kattintást 
tudnak maguk mögött az 
interneten.

A Bigyuló egy olyan állat…
Április 28-án a Művelődési 

Ház és Könyvtár színházter-
mében harmadik, negyedik 
és ötödik osztályos tanulók 
vehettek részt Németh Zoltán 
felvidéki származású, jelenleg 
a Nyitrai Egyetemen tanító és 
Varsóban élő József Attila-dí-
jas költő, irodalomtudós inte-
raktív író-olvasó találkozóján. 
A vendéget méltató szavaiban 
Ménes Andrea polgármester 
kiemelte a Németh Zoltán-
féle gyerekversek rendhagyó, 
egyszerre kacagtató és egy-
szerre groteszk nyelviségét, 
valamint a gyermekek kortárs 
irodalmi szocializációjának 
fontossága mellett érvelt, 
majd a vendéget a kisebbsé-
gi lét lehetőségeiről és fele-
lősségéről kérdezte. Németh 
Zoltán – aki mögött már több 
mint húsz verseskönyv, ta-
nulmánykötet, egyetemi tan-
könyv áll – elmondta, hogy az 
interetnikus (szlovákiai ma-
gyar) létből gyermekkorában 
keveset tapasztalt meg, mivel 
szülőfaluja, Kéménd, akkor 
még tömbmagyar terület-
nek számított. Korpa Tamás 
kérdéseire adott feleleteiből 
megtudtuk, hogy gyermek-

korában régész szeretett vol-
na lenni, „Állati versek, állati 
nyelvek” című gyerekverskö-
tetének létrejötte voltakép-
pen néhány bacilusnak s a 
bacilusok okozta meghűlés-
nek köszönhető, a versekben 
pedig rengeteg idézet találha-
tó a szerző kisfiától. „Furcsa, 
kifordított zengő ABC ez a 
könyv,” – állapíthatjuk meg – 
aminek főszereplői az állatok 
mellett a betűk, a hangután-
zó szavak, valamint az állatok 
kreált „emberi nyelve”. A gye-
rekek megtudhatták, miért 
található kicsinyítőképző a 
„róka” és „macska” szavak-
ban, miért fél az X az abc ösz-
szes többi betűjétől, valamint 
azt, hogy az „uhu” szó két, 
tárolóedényre emlékeztető 
„u” betűjébe, mennyi más 
hang is elfér. Az író-olvasó ta-
lálkozó végén a gyerekek egy 
képzeletbeli (öt lába van és 
három pár szárnya, csőrében 
fogak helyezkednek el stb.) új 
állatfajt hoztak létre fantáziá-
juk által vezetve. Az új állatfaj 
elnevezése Németh Zoltán 
feladata volt, aki nem habo-
zott: a „Bigyuló” név mellett 
döntött.


